
सूचना नं. १५५/०७७–७८

मिम िः  २०७७।१०।१३

यो.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाि थर बाबु/आिाको नाि बाजेको नाि

१ ८७०००१ सुमन पाणे्ड वाणगंगा-८, कपपलवसु्त ओमप्रकाश/धनकुमारी नामदेव

२ ८७०००८ शारदा फुयल कानेपोखरी-७, मोरङ्ग श्रीप्रसाद/सरस्वतीमाया पिकाराम

नोट :

यस पवज्ञापनमा पलखखत परीक्षाबाि अन्तवाातााको लापग छनौि भई अन्तवााताामा सखिपलत भएका उिेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्तांक सम्बखित उिेदवारले यो नपतजा

प्रकाशन भएको पमपतले ७ (सात) पदन पपछ अको ७ (सात) पदनसि आयोगको Website : www.psc.gov.np/advertise/advertse/user बाि हेना सपकने व्यहोरा जानकारी

गराइन्छ ।

लोक सेवा आयोग
प्रश् नपत्र पररिाजजन एवि् अन्तवाज ाज  था मसफाररश िहाशाखा

(अन्तवाज ाज  था मसफाररश शाखा)

आयोगको मबज्ञापन नम्बर १६६६७/०७६-७७ (खुला), नेपाल न्याय सेवा, न्याय समूह, रा.प. पितीय (अप्रा.) शे्रणी, उपसपिव

वा सो सरह पदको माग पद संख्या २ (दुई) का लापग पलखखत परीक्षाबाि अन्तवाातााको लापग छनौि भएका ५ (पााँि) जना

उिेदवारहरुको पमपत २०७७।०९।२८ गते  अन्तवााताा संिालन भएकोमा अन्तवााताामा उपखथित ४ (िार) जना

उिेदवारहरुमधे्य रोल नं. ८७०००३ का उिेदवार पव.नं. १६६६०।०७६-७७ मा पसफाररश भइसकेकोले बााँकी

उिेदवारहरुको अन्तवााताा, In Basket Exercise र पलखखत परीक्षा समेतको प्राप्ताङ्कको आधारमा देहाय बमोपजमको

योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले थिायी पनयुखिको लापग कानून, न्याय तिा संसदीय मापमला मन्त्रालयमा पसफाररश गने गरी

पमपत  २०७७।१०।१३ मा पनणाय भएको हुाँदा सम्बखित सबैको जानकारीको लापग यो सूिना प्रकाशन गररएको छ ।




(देवेन्द्र शिाज)

शाखा अमिकृ 

                

                     (रिेश िैनाली)

                    उपसमचव

मसफाररश योग्य ाक्रििः

ठेगाना




(मवजय गौ ि)

शाखा अमिकृ 



सूचना नं. १५६/०७७–७८

मिम िः  २०७७।१०।१३

यो.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाि थर बाबु/आिाको नाि बाजेको नाि

१ ८७००२३ देवीकुमारी िौधरी िौदण्डी-१०, उदयपुर पवषु्णदेव/तारादेवी बुखिराम

नोट :




(देवेन्द्र शिाज)

शाखा अमिकृ 




(मवजय गौ ि)

शाखा अमिकृ 

                

                     (रिेश िैनाली)

                    उपसमचव

यस पवज्ञापनमा पलखखत परीक्षाबाि अन्तवाातााको लापग छनौि भई अन्तवााताामा सखिपलत भएका उिेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्तांक सम्बखित उिेदवारले यो नपतजा

प्रकाशन भएको पमपतले ७ (सात) पदन पपछ अको ७ (सात) पदनसि आयोगको Website : www.psc.gov.np/advertise/advertse/user बाि हेना सपकने व्यहोरा जानकारी

गराइन्छ ।

लोक सेवा आयोग
प्रश् नपत्र पररिाजजन एवि् अन्तवाज ाज  था मसफाररश िहाशाखा

(अन्तवाज ाज  था मसफाररश शाखा)

आयोगको मबज्ञापन नम्बर १६६६८/०७६-७७ (आ.ज.), नेपाल न्याय सेवा, न्याय समूह, रा.प. पितीय (अप्रा.) शे्रणी, उपसपिव

वा सो सरह पदको माग पद संख्या २ (दुई) का लापग पलखखत परीक्षाबाि अन्तवाातााको लापग छनौि भएका १ (एक) जना

उिेदवारको पमपत २०७७।०९।२८ गते अन्तवााताा संिालन भएकोमा अन्तवााताामा उपखथित १ (एक) जना उिेदवारको

अन्तवााताा , In Basket Exercise र पलखखत परीक्षा समेतको प्राप्ताङ्कको आधारमा देहाय बमोपजमको योग्यताक्रम कायम हुन

आएकोले थिायी पनयुखिको लापग कानून, न्याय तिा संसदीय मापमला मन्त्रालयमा पसफाररश गने गरी पमपत  २०७७।१०।१३ मा

पनणाय भएको हुाँदा सम्बखित सबैको जानकारीको लापग यो सूिना प्रकाशन गररएको छ ।

मसफाररश योग्य ाक्रििः

ठेगाना



योग्य ाक्रि 

नं.
रोल नं. उमे्मदवारको नाि थर

मसफाररश गररएको 

मवज्ञापन नं.
खुला/सिावेशी कैमफय 

१ ८७०००१ सुमन पाणे्ड 16667/076-77 खुला

२ ८७०००८ शारदा फुयल 16667/076-77 खुला

३ ८७००२३ देवीकुमारी िौधरी 16668/076-77 आ.ज.

(देवेन्द्र शिाज)

शाखा अमिकृ 

लोक सेवा आयोग
प्रश् नपत्र पररिाजजन एवि् अन्तवाज ाज  था मसफाररश िहाशाखा

(अन्तवाज ाज  था मसफाररश शाखा)

सूचना नं. १५७/०७७-७८

मिम िः २०७७।१०।१३

एकिुष्ट योग्य ाक्रिको सुची: 

आयोगको मबज्ञापन नम्बर १६६६७/०७६-७७ (खुला) र १६६६८/०७६-७७ (आ.ज.),  नेपाल न्याय सेवा, न्याय

समूह, रा.प. पितीय शे्रणी (अप्रा.), उपसपिव वा सो सरह पदको माग पदमा पमपत २०७७।१०।१३ मा पनयुखिका लापग

पसफाररस भएका उिेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्तांकको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूिी

पनम्नानुसार कायम भएको छ ।

(रिेश िैनाली)

उपसमचव

(मवजय गौ ि)

शाखा अमिकृ 


